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Förslag till beslut
Nämnden godkänner lägesrapporten om feriearbete.
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Sammanfattning
Feriearbeten ska ges till ungdomar som slutar årskurs 9 i grundskolan och årskurs 1 och 2
i gymnasieskolan. När det gäller ungdomar födda 1990 skall prioritet ges till dem som
ännu inte fyllt 18 år då feriearbetet påbörjas. Skälet till detta är att utbudet på den öppna
arbetsmarknaden är tillgängligt för den som fyllt 18 år i betydligt högre utsträckning. Avvikelse från nämnda åldersgrupper kan förekomma om det finns skäl. Ungdomarna skall
vara mantalsskrivna i Stockholm.
Efterfrågan på arbeten är större än tillgången, därför måste prioriteringar göras. Bland
ansökningarna från dem som uppfyller villkoren, att bo i stadsdelsområdet och ha fyllt 15
år men inte 18, kommer ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar som inte fått
jobb genom förvaltningen tidigare samt de som har intyg från socialtjänsten att erbjudas
arbete först. Inför sommaren 2008 räknar förvaltningen med att anställa ca 180 ferieungdomar under tre veckor/person i två till tre omgångar.
Enheten för arbetsmarknadsinsatser, personalavdelningen och de fackliga organisationerna arbetar med att anställa ferieungdomarna.
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Bakgrund
Förvaltningen har 1,3 mnkr i budget till feriearbeten inför sommaren 2008.
Inför sommaren 2007 sökte 490 ungdomar feriejobb. Av dessa fick 195 personer jobb.
Arbetsplatser kommer att finnas i förvaltningen inom områdena äldreomsorg, förskola
och skola, park och trädgårdsarbete.

Ansökan, urval och lön
Ansökan om feriearbete skall göras skriftligt, på ett formulär som finns att hämta på medborgarkontoren och i receptionerna både i Rinkeby och i Kista samt på Internet,
www.stockholm.se/rinkeby-kista.
Den skriftliga ansökan lämnas till enheten för arbetsmarknadsinsatser, medborgarkontoren eller till receptionerna både i Rinkeby och i Kista.
Sista ansökningsdag för ungdomarna att lämna in ansökan är den 18 april. Besked om
plats lämnas av enheten för arbetsmarknadsinsatser senast den 16 maj.
En blankett om platser som arbetsgivarna erbjuder har skickats ut. Svar ska ges senast den
25 april. Därefter matchas ungdomarna med lediga arbetsplatser.
De ungdomar som är födda fr. o m september 1990 t o m december 1992 kommer att beredas plats. Vid anställningsförfarandet kommer hänsyn tas till funktionshindrade, de som
inte tidigare haft feriearbete och personer vars behov styrkts genom intyg.
I möjligaste mån kommer ungefär lika många flickor som pojkar att få plats. Förvaltningen försöker erbjuda typiskt manliga resp. typiskt kvinnliga platser till det motsatta könet .
I normala fall arbetar ungdomarna tre veckor i sträck, normal arbetstid, dagtid. I vissa fall
p. g. a personliga eller verksamhetsmässiga skäl kan arbetets varaktighet bli två veckor.
Ungdomarna får 74 kronor/timme i lön vilket inkluderar semesterersättning.
Löner och anställningsvillkor för ungdomar som anställs av stadens nämnder
regleras i kollektivavtal. Allmänna anställningsvillkor för de avsedda sommarjobben regleras enligt Allmänna bestämmelser, AB.

Information
Information om feriearbete finns på medborgarkontoren och i receptionerna både i Rinkeby och Kista, på Internet, www.stockholm.se/rinkeby-kista och via annons i tidningen
Mitt i.
Enheten för arbetsmarknadsinsatser ger en allmän information om tidsperiod, typ av arbete, var ungdomarna kan söka jobb etc. inklusive frågestund den 1 april kl.16.00-17.00, i
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medborgarkontoret, Rinkeby. Dit alla ungdomar som funderar på att söka feriearbete är
välkomna.
Enheten för arbetsmarknadsinsatser och personalavdelningen genomför tre informationsträffar för ungdomar som tilldelats plats den 19, 21 och 23 maj, kl. 15.00, både i Rinkeby
och i Kista. Ytterligare en träff ordnas för arbetsgivare den 29 maj kl.10.00.
Ca 180 ungdomar kommer att anställas i två till tre omgångar under en tre veckors period.
Ungdomarna börjar arbeta efter det att skolan har slutat, veckorna 25-27, 28-30 och 3133.
Ungdomarna ska inte ersätta ordinarie verksamhet utan de ska med sin insats komplettera
och ge verksamheten en kvalitetshöjning. En handledare kommer att finnas på varje arbetsplats. Handledarens uppgift är bl. a se till att ungdomarna har adekvata arbetsuppgifter, rapportera närvaro, introducera till arbetet etc.
Kontaktpersoner hos enheten för arbetsmarknadsinsatser är administratör Barbro Eriksson
och enhetschef Ingrid Andersson.

_________________________
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